
Expopower 2019
Rozpoczęcie: 2019-05-14
Zakończenie: 2019-05-16

Miejsce spotkania:
Poznań
Głogowska 14

Targi energetyczne Expopower to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń od lat gromadzące w
Poznaniu polską i zagraniczną branżę energetyczną. Zakres tematyczny obejmuje szeroką gamę
zagadnień związanych z energetyką przemysłową, ale również systemami automatyki, sterowania
oraz instalacji niskiego napięcia. Wśród zwiedzających targi są przedstawiciele grup energetycznych
, zakładów przemysłowych, firm i hurtowni elektrotechnicznych.

 

Tegoroczna edycja targów odbywać się będzie równolegle z targami Instalacje, Sawo, Securex
 oraz z targami Greenpower. Ten blok targów pozwoli na bardzo szeroki przegląd zagadnień
związanych z różnorodnego rodzaju instalacjami.

 

Światowe trendy w energetyce, innowacje, wyzwania i bezpieczeństwo energetyczne – przegląd
oferty wystawców stanowi inspirację dla wielu firm do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań.

 

Zakres ekspozycji EXPOPOWER to:

Wytwarzanie i akumulowanie energii elektrycznej●

Maszyny i urzadzenia energetyczne●

Systemy przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej●

Linie napowietrzne i kablowe●

Aparatura i układy elektroniki przemysłowej stosowane w energetyce●

Narzedzia i sprzet do prac pod napieciem●

Pojazdy specjalistyczne dla energetyki●

Napęd elektryczny●

Maszyny elektryczne●

Systemy automatyki i sterowania●

Informatyka●

Aparatura kontrolno – pomiarowa●

Materiały elektrotechniczne●

Elementy i podzespoły instalacyjne●

Oświetlenie elektryczne●



Handel hurtowy i detaliczny materiałów i urządzeń elektroenergetycznych●

Prace badawczo – rozwojowe●

Projektowanie instalacji energetycznych i elektrycznych●

Szkolenia i doskonalenie zawodowe●

Wydawnictwa branżowe oraz media●

  

W targach uczestniczą firmy z wielu krajów świata. To dobra okazja, by poznać rynkowe trendy,
także międzynarodowe, wymienić doświadczenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i
możliwościami stoi branża.
 

PROFESJONALNI ZWIEDZAJĄCY:

firmy produkujące maszyny i urządzenia●

biur projektowych, konstrukcyjnych●

zakładów energetycznych●

firm wykonawczych●

hurtowni elektrotechnicznych●

działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych●

stowarzyszeń i instytucji z branży elektroenergetycznej●

  

Targi gromadzą branżę energetyczną także podczas targowych konferencji kluczowych organizacji
branżowych, jak: Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia
Elektroinstalacyjnego.
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